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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Diri Dan Siswa SMA/SMK
Terhadap Pengambilan Keputusan Memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi.
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau evaluasi di program
studi pendidikan akuntansi dalam penerimaan mahasiswa baru dalam program studi.
Penelitian ini dilakukan pada siswa SMA IPS dan SMK Akuntansi dengan jumlah 150
siswa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang telah diuji melalui uji regresi linier berganda, uji t, uji f
dan koefisien determinasi (R). sebelum uji statistic dilakukan uji instrument penelitian.
Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian
menunjukan bahwa : (1) perspektif diri berpengaruh positif terhadap pengambilan
keputusan memilih program studi pendidikan akuntansi. (2) minat berpengaruh positif
terhadap pengambilan keputusan memilih program studi pendidikan akuntansi. (3)
perspektif diri dan minat berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan
memilih program studi pendidikan akuntansi
Kata Kunci : Perspektif Diri, Minat, Pengambilan Keputusan

PENDAHULUAN
Dilihat dari kemajuan zaman sekarang kualitas pada Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimilki sangatlah dibutuhkan dan sangat penting dalam masa era
globalisasi saat ini yang semakin banyaknya persaingan untuk maju. Perkembangan
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zaman dan teknologi saat ini yang semakin cepat memberikan informasi di dunia
kerja sehingga semakin banyaknya persaingan. Pada saat ini dalam dunia kerja sangat
membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi
yang sesuai. Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia salah satunya dengan
melalui jalur pendidikan.
Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan
adanya rencana yang akan menghasilkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh
peserta didik menjadi aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang
ada

pada

dalam

dirinya sendiri

agar mempunyai kekuatan pengendalian

diri,keagamaan, dan perilaku yang mulia nantinya dapat diterapkan dan diperlukan
oleh masyarakat sekitar, negara dan dirinya sendiri(Kusno et al., 2019). Sedangkan
menurut (Ihsan, 2011:2)pendidikan merupakan usaha manusia dalam mengembangkan
potensi pribadinya jasmani (panca indera dan keterampilan-keterampilan) maupun
rohani (pikiran, rasa, cipta dan budi pekerti) untuk

menambah perkembangan

pengetahuan dirinya sesuai dengan kehidupan atau kebiasaan yang ada di lingkungan
sekitar seta nilai yang ada di masyarakat. Menurut (Ihsan2011:22) Jenjang pendidikan
dibagi menjadi 3 yaitu, Pendidikan Dasar,Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Perguruan Tinggi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 pasal 76 ayat 1. Pada
PP tersebut dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan SMA adalah meningkatkan kesiapan
fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan atau
untuk hidup mandiri di masyarakat.
Hasil wawancara dengan beberapa siswa yang ada di SMA IPS/SMK akuntansi
kelas XII di kota Madiun yaitu SMA 4,SMA 5 Madiun dan SMK 2, dan SMK 5
Madiun. Alasan siswa tersebut tidak memilih jurusan pendidikan akuntansi adalah
karena adanya faktor yaitu faktor ekstern dan intern dari faktor ikstern meliputi minat
siswa terhadap jurusan akuntansi yang sangat rendah hal ini dilihat dari kurangnya
antusias siswa dalam materi akuntansi, siswa kesulitan dalam memahami masalah
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yang terkait dengan akuntansi sehingga siswa tidak ingin melanjutkan ke perguruan
tinggi dan mengambil jurusan akuntansi, dan lebih memilih ke jurusan yang lainnya.
Sedangkan faktor ekstern meliputi kurangnya dukungan dari orang tua untuk anaknya
agar masuk ke jurusan pendidikan akuntansi,banyak juga alasan siswa yang masuk
karena hanya ikut-ikutan temannya,dankarena adanya lapangan pekerjaan yang
memadai nantinya setelah mereka lulus karena akuntansi memiliki peranan penting
dalam sebuah perusahaan dalam pngambilan keputusan yang bersifat informasi
kuangan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, penulis ingin
mengetahui lebih lanjut bagaimana perspektif diri dan minat masing masing siswa.
Sehingga peneliti tertarik mengajukan penelitian yang berjudul “Perspektif Diri Dan
Minat Siswa SMA/SMK Terhadap Pengambilan Keputusan Memilih Program Studi
Pendidikan Akuntansi”

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Didalam
penelitian ini populasi yang digunakan yaitu siswa SMA IPS/SMK Akuntansi kelas
XII yang berada di 4 sekolah yaitu, SMA 4 Madiun, SMA 6 Madiun, SMK 2 Madiun
dan SMK 5 Madiun. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan
kuisioner dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh
dari hasil kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
regresi linier berganda, dengan sebelumnya melakukan uji validitas, reliabilitas dan uji
asumsi klasik antara lain uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedasitas, dan
autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis statistik deskriptif menggambarkan mean,minimum dan nilai
maksimum. Statistik deskriptif yang bisa digunakan peneliti jika peneliti hanya ingin
mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk
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populasi yang dapat dijadikan sebagai sampel. Hasil dalam penelitian ini
menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25.
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan cara analisis
grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.

Gambar 1. Uji Normalitas
Berdasarkan hasil bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal
dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa
model regresi ini layak dipakai karena memenuhi distribusi normalitas.

2. Uji Multikolonieritas
Berdasarkan tabel diatas nilai tolerance untuk variabel Perspektif Diri
(X1), dan Minat Siswa (X2) lebih besar dari 0,10, Maka tidak terjadi
multikolinearitas dan nilai VIF untuk variabel Perspektif Diri (X1), dan Minat
Siswa (X2) lebih kecil dari 10,00. Maka tidak terjadi multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi
Model regresi yang baik ialah regresi yang bebas dari autokorelasi,
apabila A du<d<4-du, berdasarkan uji statistik menunjukkan hasil Durbin
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Watson (DW) sebesar 1.840. jumlah variabel bebas (k) 2 dan jumlah sampel
(n) 150 diperoleh bahwa nilai dL 1.598nilai du sebesar 1.651 dan 4-du didapat
hasil; 2.349, sesuai kriteria maka 1.651<1.840< 2.349, dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Uji Heteroskedasitas
Berdasarkan gambar diatas maka disimpulkan bahwa tidak ada pola
yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji statistik deskriptif
Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum
Mean
150
1
5
4,41

Prespektif Diri
(X1)
Minat Siswa
150
1
5
4,44
(X2)
Pengembalian
150
1
5
4,10
Keputusan (Y)
Valid N
150
(listwise)
Sumber : Olah data primer yang diolah peneliti tahun 2020

Std. Deviation
1,069
,908
,939

Berdasarkan tabel diketahui untuk analisis statistik deskriptif untuk total skor X1
adalah nilai minimum 1, nilai maksimal 5, mean keseluruhan total skor X1 4,41 dan
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standar deviasi 1,069.. Total skor X2 adalah nilai minimum 1, nilai maksimal 5, mean
keseluruhan total skor X2 4,44 dan standar deviasi 0,908. Sedangkan untuk total skor
Y adalah nilai minimum 1, nilai maksimal 5, mean keseluruhan total skor Y 4,10 dan
standar deviasi 0,939.
Analisis regresi linier berganda
Berdasarkan hasil tabel regresi berganda menunjukkan bahwa variabel
Perspektif Diri (X1) dan Minat Siswa (X2) terhadap Pengambilan Keputusan (Y)
dapat dilihat persamaan regresinya sebagai berikut:
Y= a + b1X1 + b2X2
Y= 1,030 + 0,326 + 0,664
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari regresi linear berganda, maka dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Nilai koefisien regresi Perspektif Diri (X1) terhadap Pengambilan Keputusan (Y)
adalah sebesar 0,326 (32,6%), berarti bahwa perspektif diri (X1) memiliki
hubungan terhadap pengambilan keputusan (Y) sebesar 32,6% berarti apabila ada
perspektif diri (X1)100% akan meningkatkan pengambilan keputusan (Y) sebesar
32,6% sebaliknya jika ada penurunan perspektif diri (X1)100% maka akan
menurunkan pengambilan keputusan.
2. Nilai koefisien regresi Minat Siswa (X2) terhadap Pengambilan Keputusan (Y)
adalah sebesar 0,664 (66,4%), berarti bahwa minat siswa (X2) mempunyai
hubungan terhadap pengambilan keputusan (Y) sebesar 66,4% artinya jika ada
minaiswa (X2) 100%maka akan meningkatkan pengambilan keputusan (Y) sebesar
66,4% sebaliknya jika ada penurunan minat siswa (X2) 100% maka akan
menurunkan pengambilan keputusan.
Uji t
Berdasarkan tabel uji hipotesis memberitahukan bahwa diketahui nilai thitung
variabel Perspektif Diri (X1) sebesar 3,970 sedangkan nilai ttabel dengan taraf nyata
0,05(5%) serta df = n-k-1 = 150-2-1 = 147 yaitu sebesar 1,655. Jadi dapat disimpulkan
bahwa H0 ditolak dan Ha diterima Karena nilai thitung (3,970) > ttabel (1,655).
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Membuktikan bahwa variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi pengambilan
keputusan (Y).

Uji determinasi
Berdasarkan hasil uji apabila hasil R2 (R square) sebesar 0,627artinya 62,7%
variabel Perspektif Diri dan Minat Siswa (dependen) dijelaskan oleh variabel
Pengambilan Keputusan (dependen) sedangkan sisanya 37,3% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Uji F
Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai Fhitung untuk variabel
Perspektif Diri (X1) danMinat Siswa (X2)terhadap variabel Pengambilan Keputusan
(Y) adalah sebesar 123,746, sedangkan Ftabel untuk taraf signifikan sebesar (a) = 5%
dan derajat bebas (df) = n-k-1 = (150-2-1) adalah sebesar 3,06. Secara simultan
Perspektif Diri (X1) dan Minat Siswa berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan
(Y). Hasil uji F diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti sig. F (0,000) <
0,05.
Berdasarkan sumber hasil penelitian dengan bantuan aplikasi IBM SPSS versi
25, hasil analisis dan uji hipotesis, sebagai beriku :
1. Pespektif diri berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan memilih
program studi pendidikan akuntansi.
Berdasarkan hasil penelitian bisa diketahui bahwa perspektif diri berpengaruh
signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai
sig dengan besaran 0,00 lebih sedikit dibandingkan nilai alpha (0,05) dan nilai
thitung3,970 lebih tinggi dari ttabel 1,655.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan siswa akuntansi itu seperti
apa itu setiap siswa memiliki pandangan atau pengetahuan yang berbeda-beda
mengenai jurusan tersebut. Pandangan setiap orang itu berbeda sesuai dengan apa
yang mereka lihat ada beberapa siswa yang masuk ke dalam jurusan pendidikan
akuntansi karena apabila nanti mereka lulus mudah dalam mencari pekerjaan yang
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berada di bidang administras, dan ada siswa yang masuk ke dalam jurusan pendidikan
akuntansi karena ingin juga bisa menjadi guru, sehingga pandangan siswa tersebut
bahwa jurusan pendidikan akuntansi itu dapat menjadikan atau menciptakan lulusan
yang baik dan bekerja sesuai dengan bidangnya.
2. Minat diri berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan memilih
program studi pendidikan akuntansi
Dari hasil penelitian ini bisa diketahui bahwa minat juga berpengaruh
signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai
sig dengan besaran 0,00 lebih sedikit dibandingkan nilai alpha (0,05) dan nilai thitung
6,845lebih tinggi dari ttabel 1,655.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat bisa menjadi sebuah keyakinan
siswa dalam memilih jurusan karena minat itu merupakan kesenangan terhadap
sesuatu atau objek yang ada pada dirinya tanpa disuruh. Faktor yang mempengaruhi
minat misalnya faktor ekstern faktor yang berasal dari orang tua atau dukungan dari
orang tua untuk anaknya agar anaknya masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan
pendidikan akuntansi karena orang tua mengingkinkan anaknya bekerja di bagian
administrasi. Faktor intern faktor yang berasal dari dirinya sendiri karena adanya
kesenangan sendiri pada akuntansi,minat terhadap akuntansi yang tinggi sehingga
minat juga berpengaruh terhadap minat siswa yang berasal dari diirnya senditi
3.

Pengaruh perspektif diri dan minat siswa SMA/SMK terhadap pengambilan
keputusan memilihprogram studi pendidikan akuntansi.
Berdasarkan dari hasil penelitian perspektif diri dan minat siswa berpengaruh

signifikan positif terhadap keputusan memilih program studi pendidikan akuntansi.
Hal ini dibuktikan dengan nilai sig dengan besaran 0,00 lebih sedikit dibandingkan
nilai alpha (0,05) dan nilai Thitung perspektif dan minat siswa lebih tinggi dari pada
Ttabel.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif diri atau pandangan pada
suatu objek yang berbeda-beda sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam
memilih jurusan karena sebelumnya siswa memiliki pandangan kedepan mengenai
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pendidikan akuntansi, sehingga apabila siswa masuk ke dalam pendidikan akuntansi
tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami akuntansi.Sedangkan minat bisa
menjadi sebuah keyakinan siswa dalam memilih jurusan karena minat itu merupakan
kesenangan terhadap sesuatu atau objek yang berasal dari dalam tanpa disuruh.
Faktor yang mempengaruhi minat misalnya faktor ekstern dan faktor intern . Jadi
perspktif diri dan minat siswa memiliki peranan penting terhadap pengambilan
keputusan memilih program studi.

SIMPULAN
Dalam penelitian ini menguji Perspektif diri dan minat siswa SMA/SMK
terhadap pengambilan keputusan memilih program studi pendidikan akuntansi.
Metode yang digunakan adalah metode random sampling, yaitu pengambilan sampel
secara acak. Objek yag digunakan adalah siswa kelas XII SMA IPS/SMK Akuntansi
di SMA 4,SMA 6, SMK 2, dan SMK 5 Madiun. Berdasarkan analisis data dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Perspektif diri berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan memilih
program studi pendidikan akuntansi.
2. Minat siswa berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan memilih
program studi pendidikan akuntansi
3. Berdasarkan dari hasil penelitian perspektif diri dan minat siswa berpengaruh
signifikan positif terhadap keputusan memilih program studi pendidikan akuntansi.
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